
1.पृथ्वी व सूर्य र्ाांच्र्ातील सरासरी अांतर .............किलोमीटर आह.े 

अ.   15 िोटी 96 लाख     ब .15 िोटी     ि.   20 िोटी   ड.र्ापैिी नाही 

2. पृथ्वी अपसूर्य स्थिती असताना ती सूर्ायपासून .............किलोमीटर अांतर 

असते. 

 अ.15 िोटी 26 लाख   ब. 14 िोटी 18 लाख    ि.16 िोटी    ड.र्ापैिी नाही  

3. स्वषुववृत्त िडून धु्रवािडे जाताना सूर्यकिरणाांचा िोण ............होत जातो. 

अ. सरळ     ब. लाांब    ि. स्तरपा  ड.र्ापैिी नाही 

4. पृथ्वीची स्िज्र्ा........... किलोमीटर आह.े 

 अ.8200     ब.7200     ि. 6371   ड.र्ापैिी नाही 

5. पृथ्वीचा सरासरी व्यास.......... किलोमीटर आह.े 

अ. 12742        ब.13000    ि. 10000  ड.र्ापैिी नाही 

6. पृथ्वीचा धु्रवीर् व्यास................ किलोमीटर आह.े 

अ. 12714      ब.15211     ि. 16 300  ड.र्ापैिी नाही 

7. पृथ्वीचे एिूण क्षेिफळ ..............दशलक्ष चौरस किलोमीटर आह े

अ. 510        ब.420      ि. 600  ड.र्ापैिी नाही 

8. आस्शर्ाच्र्ा दस्क्षणेला ................ह ेभूखांडीर्  बेट आह.े 

 अ. श्रीलांिा         ब.मादागाथिर       ि.हवाइ  ड.र्ापैिी नाही 

9. सूर्यमालेत एिूण ..............ग्रह आहते. 

अ. 5              ब.7                ि.8          ड. 9  

10. ........हा सूर्ायच्र्ा सवायत जवळचा ग्रह आह.े 



अ. पृथ्वी     ब. मांगळ        ि.बुध         ड.गुरु 

11. ............हा पृथ्वीचा उपग्रह आह.े 

 अ.शस्न         ब.बुध      ि.चांद्र      ड. गुरु 

12. पृथ्वी हा सूर्ायपासून ..................नांबरच ग्रह आह.े 

अ. 2          ब.3     ि. 4      ड. 5 

13. पृथ्वीवर.............. टके्क पाणी आह.े 

 अ.71       ब.80     ि.90        ड.12 

14. पृथ्वीवर .............टके्क जमीन आह े

 अ.29    ब. 30       ि.32        ड.34 

15. पृथ्वीची सरासरी घनता................ किलोग्रॅम प्रस्त घनमीटर आह.े 

अ. 5520    ब.10000      ि.2000      ड.र्ापैिी नाही 

16. पृथ्वी सूर्ायभोवती................. िक्षेमध्र्े कफरते. 

अ. गोलािार       ब.लांबवतुयळािार     ि. समाांतर    ड.र्ापैिी नाही 

17. पृथ्वीच्र्ा सभोवताली जे आवरण आह ेत्र्ाला ............... म्हणतात 

 अ.जलावरण         ब.स्शलावरण     ि. वातावरण   ड.र्ापैिी नाही 

18. पृथ्वीचा आिार ....................आह.े 

 अ.दांडगोल        ब. गोल      ि. चौिोन  ड.र्ापैिी नाही 

19. ....................र्ा शास्त्रज्ञाने सवायत प्रिम पृथ्वीचा  परीघ मोजण्र्ाचा 

प्रर्त्न िेला. 

 अ. प्लेटो         ब.ऍररथटॉटल      ि. इरॅटोथिनेीस ड.र्ापैिी नाही 



20.भूखांडे साधारणपणे ................आिाराचे असतात. 

अ.वतुयळा िार        ब.स्ििोणी     ि. चौिोनी  ड.र्ापैिी नाही 

21. भूपृष्ठावरून पूवय पस्िम कदशेने जाणाऱ्र्ा िाल्पस्नि रेषाांना............... 

म्हणतात. 

अ. रेखावृत्त         ब.स्वषुववृत्त      ि. ििय वृत्त       ड. अक्षवतृ्त 

22. भूपृष्ठावरून उत्तर-दस्क्षण कदशेत जाणाऱ्र्ा िाल्पस्नि रेषाांना 

............म्हणतात.. 

 अ.स्वषुववृत्त       ब.ििय वृत्त     ि. अक्षवृत्त       ड. रेखावतृ्त 

23. पृथ्वीच्र्ा आसाच्र्ा उत्तरेिडील बबांदलूा ................म्हणतात. 

 अ.उत्तर ध्रुव       ब. दस्क्षण धु्रव        ि.बबांद ू   ड.र्ापैिी नाही 

24. पृथ्वीच्र्ा आसाच्र्ा दस्क्षणेिडे बबांदलूा......... म्हणतात. 

 अ.उत्तर धु्रव       ब. दस्क्षण ध्रवु        ि.बबांद ू   ड.र्ापैिी नाही 

25. पृथ्वीचा दोन भाग िरणाऱ्र्ा िाल्पस्नि वृत्तास म्हणतात. 

 अ. ििय वृत्त      ब.मिरवृत्त      ि.स्वषवुवतृ्त     ड.र्ापैिी नाही 

26. अक्षवृत्ताांची एिूण सांख्र्ा.................. आह.े 

 अ.180       ब.280     ि.380    ड.र्ापैिी नाही 

 27. रेखावृत्ताांची एिूण सांख्र्ा .........आह.े 

अ. 260      ब.360       ि.400        ड.500 

28. उत्तर गोलाधायतील सवायत मोठा कदवस असतो 

 अ.21 जून         ब.  5   जून    ि.  3 माचय    ड.र्ापैिी नाही 

29. दोन रेखावृत्त मधील अांतर किमी आहे 



अ. 21      ब.111       ि.115     ड.र्ापैिी नाही 

30. पृथ्वीला थवतःभोवती एि फेरी पूणय िरण्र्ास वेळ लागतो. 

 अ.24 तास       ब. 30 तास       ि.23 तास 56 स्म. ड.र्ापैिी नाही 

31. पृथ्वी थवतःभोवती कफरते त्र्ास म्हणतात. 

 अ.पररभ्रमण    ब. पररवलन      ि. चक्रािार    ड.र्ापैिी नाही 

33. पृथ्वी सूर्ायभोवती कफरते त्र्ास.................. म्हणतात. 

 अ.पररवलन    ब.पररभ्रमण      ि. गती    ड.र्ापैिी नाही 

34. प्रत्र्ेि रेखावृत्तला  सूर्ायसमोर जाण्र्ासाठी ..........िालावधी लागतो. 

अ.10 m.       ब.4 m.    ि.15 m.     ड. 60 m.      

35. पृथ्वीला सूर्ायभोवती एि फेरी पूणय िरण्र्ास िालावधी लागतो. 

 अ.40  कदवस     ब. 365 कदवस      ि.300 कदवस   ड.र्ापैिी नाही 

36. .............रेखावृत्त च्र्ा साह्याने प्रमाण वेळ स्नस्ित िेली जाते. 

अ. 10     ब.20     ि. 0          ड.100 

37. भारतीर् प्रमाणवेळ ही बनारस् आस्ण अलाहाबाद र्ाांच्र्ा मधून  

जाणाऱ्र्ा........ पूवय रेखावृत्त च्र्ा थिास्नि वेळवरून  स्नस्ित िेलेली आह.े 

 अ.90’       ब.80’        ि.82'30    ड.र्ापैिी नाही 

38. पृथ्वीच्र्ा अांशात्मि वेग  1 स्डग्रीला.......... स्मस्नटे आह.े 

 अ.10        ब.4      ि.6        ड.16 

39. जगाची प्रमाणवेळ ...............र्ा रेखावृत्तावरून ठरते. 

 अ.100     ब. 200     ि.  0  ड.र्ापैिी नाही 



40. आांतरराष्ट्रीर् वार रेषा ............अांश रेखावृत्त ला अनुसरून िाढण्र्ात 

आलेली आह.े 

अ. 200       ब.180    ि. 360      ड.र्ापैिी नाही 

41. एखाद्या रठिाणी सूर्य आिाशात डोक्र्ावर असल्र्ास त्र्ा रठिाणी थिास्नि 

वेळेनुसार 

 वाजले असतील. 

अ. 1 pm     ब. 12  pm    ि. 4  am     ड.6  am 

42. ज्र्ा दशेाांचा पूवय-पस्िम स्वथतार जाथत आह ेअशा दशेाांमध्र्े एिापेक्षा 

जाथत.. स्वभागाांची रचना िेली जाते. 

 अ.िाल        ब.थिान        ि. वेळ  ड.र्ापैिी नाही 

43. प्रत्र्ेि दशेाची वेळ स्नस्ित िरणारे रेखावृत्त ला ...........असे म्हणतात. 

 अ.मुळ रेखावृत्त      ब.प्रमाण रेखावतृ्त     ि. ििय वृत्त 

44. भारतीर् प्रमाणवेळ जगाच्र्ा वेळेपेक्षा...........  तासाांनी पुढे आह.े 

 अ.5.30         ब.2 .00       ि. 3.00        ड.4.00 

 

45. पृथ्वीच्र्ा ............मुळे आपणास वेळचे ज्ञान होते. 

अ. पररवलन    ब. पररभ्रमण       ि. अक्षवृत्ता   ड.र्ापैिी नाही 

46. आांतरराष्ट्रीर् वार रेषा ही महासागरातून जाते. 

 अ.अटलाांरटि     ब. पॅस्सकफि     ि. बहांदी  ड.र्ापैिी नाही 

47. पृथ्वीला एि पररवलन पूणय िरण्र्ासाठी ............ िाळ लागतो. 

अ. 23 तास 56 स्मस्नटे       ब.24 तास        ि.25 तास  ड.र्ापैिी नाही 



48. पृथ्वी एि कदवसात एि पररवलन पूणय िरत असल्र्ामुळे र्ा गतीला असे 

म्हणतात. 

अ. ताशी गती      ब.दैस्नि गती      ि.सामान्र् गती  ड.र्ापैिी नाही 

49. र्ा कदवसाला वसांत सांपात कदन असे म्हणतात. 

 अ.21 माचय        ब.4 जून       ि.5 जून  ड.र्ापैिी नाही 

50. र्ा कदवसाला शरद सांपात कदन अस ेम्हणतात. 

 अ.5 जून      ब. 23 सप्टेंबर   ि. 4 जानेवारी  ड.र्ापैिी नाही 

51. र्ा कदवशी पृथ्वीची अपसूर्य स्थिती असते. 

अ. 04 जुलै       ब. 3 जानेवारी       ि.5 माचय    ड.र्ापैिी नाही 

52. र्ा कदवशी पृथ्वीची उपसूर्य स्थिती असते. 

 अ.3 जानवेारी      ब.5 माचय        ि. 5 जून  ड.र्ापैिी नाही 

53. पृथ्वीच्र्ा पररभ्रमणामुळे स्नर्मयती होते. 

अ.ऋतूची        ब. कदवस आस्ण राि   ि.प्रिाशाची   ड.र्ापैिी नाही 

54. बारा तासाांचा कदवस व राि असणाऱ्र्ा कदनास .......अस ेम्हणतात. 

 अ.समान कदन    ब. स्वषवु कदन     ि.मोठा कदवस 

55. पृथ्वीच्र्ा अांशात्मि वेग ताशी ...........किमी आह.े 

 अ.15         ब.20       ि. 30  ड.र्ापैिी नाही 

56. 21 माचय 23 सप्टेंबर र्ा कदवसाांना........ म्हणतात. 

 अ.स्वषवु कदन       ब.सांपात कदन   ि.मोठा कदवस  ड.र्ापैिी नाही 

57. पृथ्वीवरील प्रिाश व अांधार र्ाांना स्वभक्त िरणारे वृत्तास......म्हणतात. 



 अ.ििय वृत्त    ब. मिरवृत्त     ि. प्रिाश वतृ्त   ड.र्ापैिी नाही 

58. पृथ्वीच्र्ा उत्तर व दस्क्षण धु्रवावर जोडणाऱ्र्ा रेषेला ............. म्हणतात. 

 अ.पृथ्वीचा आस        ब.स्वश्ववृत्त      ि.प्रमाण वृत्त 

59. पृथ्वीच्र्ा ................िक्षे मुळे उपसूर्य व अपसूर्य स्थिती स्नमायण होते.  

 अ. गोलािार       ब.लांबवतुयळािार        ि.समक्षेिीर्   ड.र्ापैिी नाही 

60. र्ा िालावधीला सूर्ायचे उत्तरार्ण असे म्हणतात. 

अ. 22 स्डसेंबर ते 21 जून   ब.  23 माचय 23 सप्टेंबर     ि.05 जून ते 05 

सप्टेंबर   ड.र्ापैिी नाही 

61. दस्क्षणार्न ची सुरुवात र्ा कदवशी होती. 

 अ.5 जून    ब.2३ सप्टेंबर   ि. 4 जून ड.र्ापैिी नाही 

62. मिर वृत्ता वर सूर्यकिरणे ............. कदवशी कदवशी लांबरूप पडतात.  

 अ.21 जून      ब.21 माचय      ि.22 स्डसेंबर    ड.र्ापैिी नाही 

63. र्ा कदवशी ििय वृत्त वर  ...........सूर्यकिरणे लांबरुप पडतात. 

अ. 23 माचय       ब.5 जून      ि. 21 जून   ड.र्ापैिी नाही 

64. पृथ्वी सूर्ायभोवती ज्र्ा मागायने कफरते त्र्ा मागायला असे म्हणतात. 

अ. पृथ्वीची िक्षा     ब. सामान्र् गती      ि.दसै्नि गती    ड.र्ापैिी नाही 

65. पृथ्वी सूर्ायभोवती र्ा कदशेत कफरते. 

 अ.पूवेिडून पस्िमेिडे       ब. पस्िमिेडून पूविेड े     ि.उत्तरेिडून दस्क्षणेिडे  

ड.र्ापैिी नाही 

66. पृथ्वीच्र्ा आसाने आपल्र्ा िक्षेच्र्ा पातळीशी  ...........िोण िेलेला आह.े 

 अ.66' 30     ब.60'30   ि. 40'30     ड.र्ापैिी नाही 



67. पृथ्वीच्र्ा पररवलनामुळे अचूि  ................ज्ञान होते.  

अ. कदशाांच े   ब.वेळेचे      ि.अक्षवृत्ताांचे  ड.र्ापैिी नाही 

68. .............मुळे पृथ्वीवर भरती-ओहोटी चक्र स्नमायण होते. 

अ. पररवलन      ब.गरुुत्वािषयण     ि.गतीमुळे    ड.र्ापैिी नाही 

69. पृथ्वीच्र्ा.......... मुळे समुद्र प्रवाहाच्र्ा कदशेत बदल होतो. 

 अ.पररवलन      ब. पररभ्रमण        ि.दसै्नि गती    ड.र्ापैिी नाही 

70.  ............... व............ कदवशी स्वषुववृत्तावर सूर्यकिरणे लांबरुप पडतात. 

 अ.21 माचय 23 सप्टेंबर     ब. 22 माचय 3 जानेवार    ि.5 जून व ४ जुलै   

ड.र्ापैिी नाही 

71.पृथ्वीची सरासरी घनता ............... ग्रॅम प्रस्त घन  आह.े 

अ.5.52     ब.4.50    ि. 6.90  ड.र्ापैिी नाही 

72. पृथ्वीचा   वरचा िर ...............चा बनलेला आह.े 

अ. स्सर्ाल        ब.सीमा       ि.स्नफे   ड.र्ापैिी नाही  

73. प्रावरणाची  जाडी  ............किमी आह.े 

अ.2890       ब.5000       ि.4000   ड.र्ापैिी नाही 

74. स्नफे म्हणजे ...........होर्.  

 अ.स्निेल आस्ण फेरस    ब.िाबयन आस्ण फेरस     ि.लोह आस्ण िाबयन    

ड.र्ापैिी नाही 

75. पृथ्वीच्र्ा अांतरांगातील सवायत वरच्र्ा िरात .............म्हणतात. 

 अ.स्सर्ाल     ब.स्समा  ि. स्नफे   ड.र्ापैिी नाही 

76. पृथ्वीच्र्ा अांतरांगात सरासरी तापमान.................... अांश से. आह े 



 अ.6300            ब.4000          ि.2000  ड.र्ापैिी नाही 

77. पृथ्वीचे अांतरांग .........थवरूपाचे आह.े 

 अ.द्रव       ब. थिार्ू       ि.खडिाांचे  ड.र्ापैिी नाही 

78. स्सर्ाल म्हणजेच............ 

 अ.स्सस्लिााँ ॲल्र्सु्मस्नर्म   ब.स्सस्लिा आस्ण लोह       ि. लोह आस्ण िाबयन  

ड.र्ापैिी नाही 

79. भुिवचाची  सरासरी जाडी................. कि.मी आह.े 

अ.10       ब.20         ि.40          ि.50   

80. ...................उद्रिेामुळे पृथ्वीच्र्ा अांतगयत रचने  स्वषर्ी मास्हती स्मळते 

अ. भूिां प        ब. ज्वालामुखी     ि. सुनामी    ड.र्ापैिी नाही 

81. पृथ्वीच्र्ा अांतरांगाची  ................भाग पडतात. 

अ. 1          ब.4         ि. 3        ड. 2 

82. पृथ्वीची घनता भूपृष्ठा िडून िें द्रािडे ............होत जाते. 

 अ.िमी        ब.जाथत      ि. समान   ड.र्ापैिी नाही 

83. महासागराची तळरचना ...............र्ा िरापासून पासून बनलेली आह.े  

अ. स्सर्ाल     ब. स्समा     ि. स्नफे  ड.र्ापैिी नाही 

84. ................हा अस्िजन्र् खडिाचा प्रिार आह.े 

अ. बेसॉल्ट        ब.ग्रॅनाईट       ि.वालुिाश्म  ड.र्ापैिी नाही 

85. दख्खनचे पठार .............खडिाांनी बनलेले आह.े 

 अ.बेसॉल्ट         ब.सांगमरवर      ि.अाँथ्रासाईट  ड.र्ापैिी नाही 



86. ...............खडि िठीण थवरूपाचे असतात. 

 अ.अस्िजन्र्      ब.थतररत      ि. गाळाचे  ड.र्ापैिी नाही 

87. पृथ्वीचा आिाराला  ..............असेही म्हणतात. 

 अ.स्जओइड     ब. स्िस्मतीर्     ि. स्िस्मतीर्  ड.र्ापैिी नाही 

88. सूर्य प्रिाश पृथ्वी पर्ंत पोहोचण्र्ासाठी ...........वेळ लागतो. 

 अ.10 m.           ब.9  m.      ि. 8.5 m   ड.र्ापैिी नाही 

89. माउां ट एवरेथट स्शखराची उांची..........मीटर आह.े 

अ. 8848     ब.5000     ि. 9000   ड.र्ापैिी नाही 

90................ हा पृथ्वीवरची सवायत मोठा महासागर आह.े 

 अ.पॅस्सकफि       ब.अटलाांरटि       ि. बहांदी    ड.र्ापैिी नाही 


